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Bagaimana  
cara membaca  
renungan ini?  

1. Adik– adik siapkansiapkansiapkansiapkan dulu Alkitab, buku renungan buku renungan buku renungan buku renungan dan alat 
tulis dan carilah tempat yang tenang.  

2. Sebelum mulai membaca, adik-adik berdoaberdoaberdoaberdoa terlebih 

dahulu, minta pimpinan Tuhan agar adik-
adik boleh 

mengerti ayat tersebut.  

3. Buka Alkitab Buka Alkitab Buka Alkitab Buka Alkitab sesuai dengan ayat yang tertera pada 
renugan hari itu, jika mau, adik-adik boleh menandai ayat 

tersebut dengan alat tulis adik-adik.  

4. RenungkanRenungkanRenungkanRenungkan ayat Alkitab hari ini dibantu dengan mem-baca penjelasan pada buku renungannya.  

5. Jika telah selesai, berdoalah kembaliberdoalah kembaliberdoalah kembaliberdoalah kembali seperti contoh 
pada buku renungan, namun adik-adik juga boleh berdoa 

menggunakan kata-kata sendiri.  
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 Mazmur 119 : 9     
Troy seorang anak yang jarang 
mandi..!! setiap hari mama nya selalu 
ribut menyuruh Troy mandi.., pada 

suatu ketika seluruh badan Troy gatal semua..Troy 
tidak bisa tidur..karna seluruh badannya gatal-gatal. 
Keesokan harinya Troy minta kepada mamanya supaya mamanya 

mengantarnya ke Dokter. Adik-adik tau ngga..! kata 
Dokter gatal yang ada pada seluruh badan Troy itu 
KUMANKUMANKUMANKUMAN, kuman itu ada karena Troy jarang mandi..!! 
Adik-adik begitu juga dengan kehidupan rohani 
kita..banyak kuman yang akan menggangu kehidupan 
rohani kita..apa adik-adik adik 

tau kuman yang mengganngu kehidupan rohani 
kita itu apa …? Kuman itu adalah DOSAKuman itu adalah DOSAKuman itu adalah DOSAKuman itu adalah DOSA !!! 
makanya perlu sekali kita sering berdoa dan 
membaca Firman Tuhan..!! karena Hanya Firman Hanya Firman Hanya Firman Hanya Firman 
Tuhan yang bisa membersihkan kuman / dosa Tuhan yang bisa membersihkan kuman / dosa Tuhan yang bisa membersihkan kuman / dosa Tuhan yang bisa membersihkan kuman / dosa 
dalam hidup kitadalam hidup kitadalam hidup kitadalam hidup kita…adik adik mau kan hidupnya 
dibersihkan dengan Firman Tuhan..?  

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Bapa..Aku mau..hidupku bersih..tolong aku supaya 

aku mau selalu ada didekatmu Tuhan, Amin  

Senin, 10 November 2008 
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gatal 



 Yes 1:10-20  Mat 3 : 2  

Selasa, 11 November 2008 
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Bertobat ,,, 

itu lebih baik!!     

Doaku Hari ini: 
Tuhan Yesus ampuni semua kenakalan 

yang telah aku perbuat. Amin  

Ada 2 orang di bait suci, 
mereka punya urusan yang 
berbeda! Yang satu uru-
sannya bertobat, yang 
satunya lagi mempersem-
bahkan korban kepada Allah. Orang yang bertobat 
merasa lega karena dosanya telah dihapus oleh Tuhan. 
Saat kita berdosa kita bisa bertobat dan lebih dekat lagi 
dengan Tuhan. Bertobat itu berbalik dari dosa kepada Bertobat itu berbalik dari dosa kepada Bertobat itu berbalik dari dosa kepada Bertobat itu berbalik dari dosa kepada 
perbuatan baikperbuatan baikperbuatan baikperbuatan baik. Tuhan mengampuni dosa kita Tuhan mengampuni dosa kita Tuhan mengampuni dosa kita Tuhan mengampuni dosa kita yang du-
lunya semerah kirmizi menjadi putih seperti salju.     



 

Adik-adik, apa 
kalian pernah punya 
masalah dalam 
hidup kalian? Misal-
nya, mama sakit 

atau papa sakit, atau adik kita sakit. 
Kita diajarkan untuk bersyukur dalam segala masalah, bersyukur dalam segala masalah, bersyukur dalam segala masalah, bersyukur dalam segala masalah, 
dalam suka dan dukadalam suka dan dukadalam suka dan dukadalam suka dan duka. Jika kita mendapat nilai jelek, kita 
tidak boleh bersungut- sungut. mungkin karena kita kurang 
belajar. Kita sakit, kita harus bersyukur pada Tuhan dan 
minta kesembuhan dari Tuhan. mungkin 

juga papa mama suka berteng-
kar, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, 
karena tidak ada yang mustahil karena tidak ada yang mustahil karena tidak ada yang mustahil karena tidak ada yang mustahil 
bagi Tuhanbagi Tuhanbagi Tuhanbagi Tuhan, asalkan kita harus 
sabar menunggu jawaban Tuhan sabar menunggu jawaban Tuhan sabar menunggu jawaban Tuhan sabar menunggu jawaban Tuhan 
di dalam hidup kita. (Hn) 

Lukas 1: 37     

Rabu, 12 November 2008 

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Ajar kami ya BApa untuk senantiasa ber-
syukur dan percaya akan pemeliharaanMu 
atas hidup kami. Amin. 
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Masal
ah … !  
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A Games a 



 

Kris seorang anak yang sangat sederhana, 
jangankan buat jajan di sekolah, buat bayar SPP 
saja sering terlambat. Disekolahnya sebentar lagi 
akan ada pembagian Ijasah pelulusan, karena Kris 
kelas 6 SD, maka Krispun akan dapat ijasan pelu-

lusan tersebut. Kris ingin sekali memberi kenang-
kenangan buat gurunya.. tapi Kris tidak punya uang 
untuk membeli hadiah. Akhirnya Kris membuat 
sendiri hadiah untuk gurunya, dengan rapih dan 
teliti Kris membuat kotak tempat tisue, ketika 
gurunya menerima hadiah itu..langsung dibuka 
hadiahnya..ibu guru menangis ketika membuka 
hadiah Kris..karena Ibu guru itu tau bahwa Kris 
hidup sangat sederhana, tapi Kris rela memberi rela memberi rela memberi rela memberi 

dari kekurangannyadari kekurangannyadari kekurangannyadari kekurangannya..kris memberi dengan hati yang tulusmemberi dengan hati yang tulusmemberi dengan hati yang tulusmemberi dengan hati yang tulus. Adik-adik 
begitu juga dengan Tuhan Yesus..!! bukan karena 
kita banyak memberi maka Tuhan Yesus senang, 
..Tuhan Yesus akan senang jika kita memberinya Tuhan Yesus akan senang jika kita memberinya Tuhan Yesus akan senang jika kita memberinya Tuhan Yesus akan senang jika kita memberinya 
dengan ketulusan dari hati kitadengan ketulusan dari hati kitadengan ketulusan dari hati kitadengan ketulusan dari hati kita. Adik-adik mau 
belajar melalukan itu ….??!!  
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DARI HATI  

Doaku Hari ini: 

Bapa ..Aku mau belajar memberi dan me-
layani Engkau dari hatiku..Tuhan tolong 

Bantu aku, Amin  

Kamis  13 November 2008 

 



 

AKU  
BERHARGA  

Yesaya 43 : 4a     

Jumat
 14 No

vembe
r 200
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Doaku Hari Ini: 
Terimakasih ya Bapa untuk kasihMu yang 

begitu besar untuk kami. Amin 

Dunia boleh katakanku tak berarti..dunia boleh katakanku bukan 
siapa-siapa..tapi kuhanya dengar kata apa kata Yesus,..DIA KATA-DIA KATA-DIA KATA-DIA KATA-
KAN KUISTIMEWA..!!KAN KUISTIMEWA..!!KAN KUISTIMEWA..!!KAN KUISTIMEWA..!! Adik-adik ingat dengan kata-kata pada lagu 
yang pernah kita nyanyikan pada waktu natal? ya betul judulnya 
KUISTIMEWA!!” demikian juga kita, Yesaya mengatakan bahwa 
adikadikadikadik----adik istimewa dan sangat berharga di mata Tuhanadik istimewa dan sangat berharga di mata Tuhanadik istimewa dan sangat berharga di mata Tuhanadik istimewa dan sangat berharga di mata Tuhan. Tidak peduli 
pendek, kurus atau gemuk, semuanya berharga di mata Tuhan. Bu-
kan hanya itu saja. Mungkin sekeliling adik-adik banyak yang men-
gasihi adik-adik, nah sekarang tambah satu orang lagi yang men-
gasihi adik-adik, bahkan Ia mengasihi kita lebih dari siapapunIa mengasihi kita lebih dari siapapunIa mengasihi kita lebih dari siapapunIa mengasihi kita lebih dari siapapun. 
Siapa coba? betul Tuhan Yesus, jadi adik-adik harus bangga, punya 
Allah yang mengasihi adik-adik. (Na) 



 

1 Korintus 3:16-17     

Adik-adik Firman Tuhan bilang 
bahwa tubuh kita adalah bait Allah, 
itu karena Tuhan Yesus selalu ada 

untuk kita, selalu men-
jaga dan melindungi 
kita bahkan Tuhan 
Yesus ada di dalam hati kita..Tuhan Yesus sangat 
mengasihi setiap orang yang percaya padaNya, 
bahkan Tuhan Yesus akan membinasakan orang 
orang yang akan membinasakan kita…wah luar biasa 
yahh. Itu berarti Tuhan 
Yesus tidak mau ada 
orang yang mau meng-

ganggu orang yang percaya 
padaNya..Tuhan Yesus akan selalu Tuhan Yesus akan selalu Tuhan Yesus akan selalu Tuhan Yesus akan selalu 
membela kita asalkan kita tetap membela kita asalkan kita tetap membela kita asalkan kita tetap membela kita asalkan kita tetap 
menjadi anak Tuhan Yesus dan tetap menjadi anak Tuhan Yesus dan tetap menjadi anak Tuhan Yesus dan tetap menjadi anak Tuhan Yesus dan tetap 
percaya padaNyapercaya padaNyapercaya padaNyapercaya padaNya. . . .  

Doaku Hari iniDoaku Hari iniDoaku Hari iniDoaku Hari ini::::    
Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihiku, 

dan Engkau akan selalu membelaku..Amin     

9 Sabtu  15 November 2008 

Bait Allah
Bait Allah
Bait Allah
Bait Allah    
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10 Aku  
berharga 
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Yakobus 1:9  

Mimggu, 16 November 2008 

Adik-adik, Tuhan ingin agar kalian men-Tuhan ingin agar kalian men-Tuhan ingin agar kalian men-Tuhan ingin agar kalian men-
jadi anak yang penurutjadi anak yang penurutjadi anak yang penurutjadi anak yang penurut, baik kepada 
orang tua, guru di sekolah maupun di 
sekolah minggu juga semua orang yang 

lebih tua dari adik-adik. Tuhan tidak 
ingin melihat adik-adik melawan, 
bahkan marah-marah kepada orang 
yang lebih tua. Kalau adik-adik diberi 
nasihat oleh kakak atau orang tua 
adik-adik, adik-adik tidak boleh mem-
bantah, melainkan harus mendengar-mendengar-mendengar-mendengar-
kan, merenungkan dan melakukankan, merenungkan dan melakukankan, merenungkan dan melakukankan, merenungkan dan melakukannya. 
Adik-adik bisa kan?! (Iv) 

mendengarkan
mendengarkan
mendengarkan
mendengarkan        

Doaku Hari ini: 
Ya Bapa ajar kami untuk jadi anak yang den-
gar-dengaran agar kami menyenangkan hatiMu. 

Amin 



 

Penebusku 
    

Tak seoranpun ingin matii 
dan masuk neraka…kakak 
juga tidak mau. Sebab itu 
ada orang-orang yang berusaha menghindari 
hukumannya dengan ber-
buat baik. Mereka rajin 
ke gereja, memberikan 

kesaksian bahwa mereka adalah orang Kris-
ten dan sering beramal. Tapi tidak satu pun 
dari perbuatan-perbuatan ini dapat 
menghapus dosa. kita tidak dapat melunasi 
hutang dosa kita. Amal baik yang dilakukan Amal baik yang dilakukan Amal baik yang dilakukan Amal baik yang dilakukan 
oleh manusia, tidak akan menghapus dosa oleh manusia, tidak akan menghapus dosa oleh manusia, tidak akan menghapus dosa oleh manusia, tidak akan menghapus dosa 
dan hukuman. Yang dapat menghapus dan dan hukuman. Yang dapat menghapus dan dan hukuman. Yang dapat menghapus dan dan hukuman. Yang dapat menghapus dan 
menebus dosa kita hanyalah Tuhan Yesusmenebus dosa kita hanyalah Tuhan Yesusmenebus dosa kita hanyalah Tuhan Yesusmenebus dosa kita hanyalah Tuhan Yesus 
bahkan Dialah yang menanggung dosa kita 
dengan mati di kayu salib. (Iv) 

Doaku Hari ini: 
Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunanMu atas 

aeluruh dosa-dosa kami. Amin 

Senin, 17 November 2008 12 
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Hari ini Bu Rita ulang tahun.., kami merencanakan mau 
membrikan pesta kejutan dan hadiah kecil 
buat Bu Rita..waktu Bu Rita kami masuk 
kelas, Bu Rita sangat senang..tetapi waktu 
Budi teman kami mau memberikan 
hadiah..budi memberi hadiah itu sambil di 
lempar..betapa marahnya Bu Rita..karena 
cara budi memberi dengan tidak 
sopan..wah..wah..memberi kepada guru memberi kepada guru memberi kepada guru memberi kepada guru 
aja..kita harus sopan..apalagi kalau kita aja..kita harus sopan..apalagi kalau kita aja..kita harus sopan..apalagi kalau kita aja..kita harus sopan..apalagi kalau kita 
memberi kepada Tuhan kita..Tuhan kita memberi kepada Tuhan kita..Tuhan kita memberi kepada Tuhan kita..Tuhan kita memberi kepada Tuhan kita..Tuhan kita 
adalah Raja diatas segala Raja..adalah Raja diatas segala Raja..adalah Raja diatas segala Raja..adalah Raja diatas segala Raja..     

Doaku Hari ini:::: 
Ajar kami Tuhan untuk member dengan sikap yang benar Ajar kami Tuhan untuk member dengan sikap yang benar Ajar kami Tuhan untuk member dengan sikap yang benar Ajar kami Tuhan untuk member dengan sikap yang benar 

yang berkenan dihadapan Tuhan. Aminyang berkenan dihadapan Tuhan. Aminyang berkenan dihadapan Tuhan. Aminyang berkenan dihadapan Tuhan. Amin    

Selasa, 18 November 2008 

MEMBERI 
MEMBERI 
MEMBERI 
MEMBERI     

DENGAN TIDAK
 

DENGAN TIDAK
 

DENGAN TIDAK
 

DENGAN TIDAK
 

SOPANSOPANSOPANSOPAN
        



 
Cem

bur
u 

Apakah adik-adik punya sesuatu yang 
benar-benar kita sayang sampai-
sampai ngga ke gereja atau nggak 
baca Alkitab.. Misalnya lebih suka 
nonton TV dibanding ke sekolah 
Minggu. Waw..Allah tidak senang 
karena Allah kita adalah Allah yang Allah kita adalah Allah yang Allah kita adalah Allah yang Allah kita adalah Allah yang 
pencemburu Dia tidak senang apalagi pencemburu Dia tidak senang apalagi pencemburu Dia tidak senang apalagi pencemburu Dia tidak senang apalagi 
bila kita menyukai barang bila kita menyukai barang bila kita menyukai barang bila kita menyukai barang (PS dan 
boneka) lebih dari Bapa kitalebih dari Bapa kitalebih dari Bapa kitalebih dari Bapa kita. wah, 
jangan ya, karena Bapa di Sorga akan sedih melihat kita lebih sayang 

pada barang atau benda. boleh kita sayang 
sesuatu tapi tidak boleh sampai melupakan 
Tuhan. nah, mulai sekarang kita belajar taat belajar taat belajar taat belajar taat 
perintahNya dan jauhi laranganNyaperintahNya dan jauhi laranganNyaperintahNya dan jauhi laranganNyaperintahNya dan jauhi laranganNya.  

Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    

Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengutamakan 
Engkau lebih dari yang lain. AminEngkau lebih dari yang lain. AminEngkau lebih dari yang lain. AminEngkau lebih dari yang lain. Amin    

Rabu, 19 November 2008 
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Keluaran 20:3     



 

Tembok Nehemia 

“… Mari kita bangun kembali 
Yerusalem supaya kita tidak 
lagi dicela” Nehemia 2 : 17 

Aturan Main : Masing-masing pemain mem-
buat garis baik horizontal atau vertical yang 
menghubungkan 2 titik. Ketika terbentuk 
sebuah kotak tulis inisial namamu didalamnya. 
Pemenangnya adalah pemain dengan jumlah 
kotak inisial terbanyak. 
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Nyatakan 

kebenaran 
Keluaran 23 : 1     

Pada waktu istirahat, Valent  sedang meminta 
maksa uang jajan Vino tapi 
teman-teman Vino semua diam 
dan ketika Vino berkata 
kepada gurunya, lalu guru itu 
bertanya kepada anak-anak 
apakah benar Vino dipaksa 

kasih uang jajannya untuk Valent. Temannya tidak 
menjawab, semuanya diam. wah, kasihan ya Vino, 
hanya karena Valent ditakutin di sekolah. Adik-adik kita harus belajar belajar belajar belajar 
menyatakan kebenaran menyatakan kebenaran menyatakan kebenaran menyatakan kebenaran walaupun ada orang yang jahat sama kita, 
agar anak-anak seperti Valent belajar 
tidak berbuat jahat lagi. apakah adik-
adik mau belajar tentang kebenaran? 
ayo, kita belajar!  

Kamis, 20 November 2008 
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Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:Doaku Hari ini:    
Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak 
yang berani untuk menyatakan kebenaran. 

Terima kasih Tuhan. Amin 



 

Doaku Hari ini: 
Tuhan biarlah kami boleh belajar untuk 

member dengan kasih, supaya kami 
beroleh kemurahan dari Tuhan. Amin  

Murah HatiMurah HatiMurah HatiMurah Hati        
Adik-adik pernah ngga adik-adik memberikan 
sesuatu untuk orang lain? Misalnya: memberi 
uang kepada pengemis, menyumbangkan baju 
bekas adik-adik untuk orang lain atau berbagi 
makanan dengan teman adik-adik. Itu adalah 
s ebag i a n 
dari kemu-
rahan hatii 

adik-adik untuk orang lain. Kita 
belajar dari Firman Tuhan men-
jadi orang yang murah hati atau 
baik hati, maka Tuhan akan 
member ikan  kemurahan 
kepada adik-adik. (Neng) 

Jumat, 21 November 2008 17 

Matius 5 : 7Matius 5 : 7Matius 5 : 7Matius 5 : 7        



 

Sabtu, 22 November 2008 

OPERA
SI

OPERA
SI

OPERA
SI

OPERA
SI        

2 Timotius 3 : 15-16     
Hari ini aku ikut mami, menjenguk tante Nuri 
di RS, tante Nuri habis dioperasi karena usus 

buntu. Siang itu tante Nuri memperlihatkan kepada kami panjang 
usus yang dipotong dokter. Tante Nuri juga bilang bahwa bekas 
operasi sangat sakit..!!  (dalam hati aku berkata, ya jelas aja sa-
kit..usus dipotong mana ada yang ga sakit) Tante Nuri juga bilang 
bahwa walau sakit tante Nuri senang sudah dioperasi, karena pen-
yakitnya sudah dikeluarkan oleh dokter..adik-adik..ngeri yah.! 
Kayanya sama dengan dengan kehidupan kita..jika ada penyakit ada penyakit ada penyakit ada penyakit 
rohani (dosa) kita datang pada Tuhan..maka Tuhan akan membantu rohani (dosa) kita datang pada Tuhan..maka Tuhan akan membantu rohani (dosa) kita datang pada Tuhan..maka Tuhan akan membantu rohani (dosa) kita datang pada Tuhan..maka Tuhan akan membantu 

menyembuhkan hidup kita..!! menyembuhkan hidup kita..!! menyembuhkan hidup kita..!! menyembuhkan hidup kita..!! kalau kita datang pada 
Tuhan, Tuhan akan operasi hati kita bukan dengan 
pisau seperti dokter..tetapi den-
gan Firman Tuhan…Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan 
akan membersihkan  penyakit iri akan membersihkan  penyakit iri akan membersihkan  penyakit iri akan membersihkan  penyakit iri 
hati, dengki, sombong dll sehingga hati, dengki, sombong dll sehingga hati, dengki, sombong dll sehingga hati, dengki, sombong dll sehingga 
kita semakin sempurnakita semakin sempurnakita semakin sempurnakita semakin sempurna..apa adik-
adik mau semakin sempurna.. ? 

 Doaku Hari ini: 
Bapa..aku mau semakin sempurna..aku perlu 

KekuatanMu..bantu aku Tuhan. Amin 
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 MAINMAINMAINMAIN----MAINMAINMAINMAIN         
Gubernur Jawa Barat akan datang ke SD 
Mekar Jaya, karena SD tersebut telah 
selesai di bangun..waktu itu Gubernur ber-
janji akan memberi bantuan untuk mengisi 
buku di perpustakaan sekolah. Kepala se-
kolah, Guru dan seluruh murid memper-
siapkan acara untuk menyambut Gubernur, 
ketika tarian untuk menyambut Gubernur dimulai semua murid dan guru 

bertepuk tangan karena tarian itu bagus..namun tiba tiba 
tarian itu jadi kacau karena ada beberapa anak yang menari 
sambil main-main..akhirnya Gubernur menegur Kepala Seko-
lah dan Guru SD Mekar Jaya, akibatnya perpustakaan tidak 
jadi dapat buku-buku yang baru..!!! Nah ..adik-adik Gubernur 
aja tidak senang kalau dia disambut dengan asal-asalan..!! 

apalagi Tuhan Yesus..! Ketika kita datang kebaktian Tuhan Yesus melihat Ketika kita datang kebaktian Tuhan Yesus melihat Ketika kita datang kebaktian Tuhan Yesus melihat Ketika kita datang kebaktian Tuhan Yesus melihat 
kitakitakitakita..Tuhan Yesus akan memberkati 
kita, tetapi kalau kita main-main 
ketika menyanyi dan ket ika 
mendengarkan Firman Tuhan..Tuhan 
Yesus akan sedih, apa kalian mau 
diberkati ..? 
Yuk kita Yuk kita Yuk kita Yuk kita 
s u n g g u hs u n g g u hs u n g g u hs u n g g u h ----
s u n g g u h s u n g g u h s u n g g u h s u n g g u h 
waktu memuji waktu memuji waktu memuji waktu memuji 
Tuhan & Tuhan & Tuhan & Tuhan & 
w a k t u w a k t u w a k t u w a k t u 
d e n g e r i n d e n g e r i n d e n g e r i n d e n g e r i n 
Firman TuhanFirman TuhanFirman TuhanFirman Tuhan     

Doaku Hari 

ini: 
Tuhan Yesus maafkan 
aku..karena aku suka 
main-main waktu me-
muji Tuhan di kebak-

tian. Amin  

Minggu, 23 November 2008 
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Kita belajar bahasa inggris yuk…. 
Pertama-tama kita cari 10 kata dibawah ini di dalam kotak diatas. 

Nah… kalo adik-adik sudah menemukan kata-kata tersebut kita cari 
artinya deh di kamus … ayo kita mulai..!!! 

SheepSheepSheepSheep        GoliathGoliathGoliathGoliath        BearBearBearBear        LionLionLionLion        GodGodGodGod    

KingKingKingKing        SlingSlingSlingSling        FiveFiveFiveFive        FlockFlockFlockFlock        GiantGiantGiantGiant    


